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חק לישראל – פרשת ויצא ליל שישי
תורה -

בראשית פרק כט'

ֹאמר לוֹ
ָמים) :יד( וַ יּ ֶ
ֵשב ִע ּמוֹ ח ֶֹד ׁש י ִ
ש ִרי אָ ּ ָתה וַ יּ ׁ ֶ
ֹאמר לוֹ לָ בָ ן אַ ְך ַעצְ ִמי ו ְּב ָ ׂ
)יד( וַ יּ ֶ
יתיב
יבי ו ִּבשְׂ ִרי אָ ְּת וִ ֵ
יה לָ בָ ן ְּב ַרם קָ ִר ִ
אֲמר לֵ ּ
ָמים) :יד( וַ ַ
ֵשב ִע ּמוֹ ח ֶֹד ׁש י ִ
ש ִרי אָ ּ ָתה וַ יּ ׁ ֶ
לָ בָ ן אַ ְך ַעצְ ִמי ו ְּב ָ ׂ
יה יְ ַרח יוֹ ִמין:
ִע ּ ֵמ ּ

ידה ִ ּלי ַמה ּ ַמשְׂ ּ ֻכ ְר ּ ֶת ָך:
ֹאמר לָ בָ ן ְליַעֲ קֹב ה ֲִכי אָ ִחי אַ ּ ָתה וַ עֲ בַ ְד ּ ַתנִ י ִח ּנָם הַ ִּג ָ
וַ יּ ֶ

)טו(

אֲמר לָ בָ ן
ת ָך) :טו( וַ ַ
ידה ִ ּלי ַמה ּ ַמשְׂ ּ ֻכ ְר ּ ֶ
)טו( וַ יֹּאמֶ ר לָ בָ ן ְליַעֲ קֹב הֲ ִכי אָ ִחי אַ ּ ָתה וַ עֲ בַ ְד ּ ַתנִ י ִח ּנָם הַ ִּג ָ
הֲמדְּ אָ ִחי אַ ְּת וְ ִת ְפ ְל ִח ּנַנִ י ַמ ּ ָגן חַ ִּוי ִלי ָמה אַ גְ ָר ְך:
ְליַעֲ קֹב ִ

שם הַ ְ ּק ַט ּנָה ָרחֵ ל) :טז( ו ְּללָ בָ ן ְׁש ּ ֵתי בָ נוֹ ת
)טז( ו ְּללָ בָ ן ְׁש ּ ֵתי בָ נוֹ ת ׁ ֵשם הַ ְּגדֹלָ ה לֵ אָ ה וְ ׁ ֵ
ׁ ֵשם הַ ְּגדֹלָ ה לֵ אָ ה וְ ׁ ֵ
שם הַ ְ ּק ַט ּנָה ָרחֵ ל) :טז( ו ְּללָ בָ ן ּ ַת ְר ּ ֵתין ְּבנָן ׁשוּם ַר ְּב ָתא לֵ אָ ה וְ ׁשוּם זְ ֶע ְר ּ ָתא ָרחֵ ל:
)יז( וְ ֵעינֵי לֵ אָ ה ַרכּ וֹ ת וְ ָרחֵ ל הָ יְ ָתה יְ פַ ת ּתֹאַ ר וִ יפַ ת ַמ ְראֶ ה) :יז( וְ ֵעינֵי לֵ אָ ה ַרכּ וֹ ת
ירא ְב ֵריוָ א וְ יָאֲ יָא ְבחֶ זְ וָ א:
וְ ָרחֵ ל הָ יְ ָתה יְ פַ ת ּתֹאַ ר וִ יפַ ת ַמ ְראֶ ה) :יז( וְ ֵעינֵי לֵ אָ ה יָאֲ יָן וְ ָרחֵ ל הֲ וַ ת ׁ ַש ּ ִפ ָ

ֹאמר אֶ עֱ בָ ְד ָך ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ְּב ָרחֵ ל ִּב ְּת ָך הַ ְּק ַט ּנָה:
וַ ֶיּאֱהַ ב יַעֲ קֹב אֶ ת ָרחֵ ל וַ יּ ֶ

)יח(

ֹאמר אֶ עֱ בָ ְד ָך ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ְ ּב ָרחֵ ל ִ ּב ְּת ָך הַ ְ ּק ַט ּנָה:
וַ ֶיּאֱהַ ב ַיעֲ קֹב אֶ ת ָרחֵ ל וַ יּ ֶ
אֲמר אֶ ְפ ְל ִח ּנ ְָך ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין ְּב ָרחֵ ל ְּב ַר ּ ָת ְך זְ ֶע ְר ּ ָתא:
וַ ַ

)יט(

חֳרן ִּתיב ִע ּ ִמי:
י ַָת ּה לָ ְך ִמדְּ אֶ ּ ֵתן י ַָת ּה ִלגְ בַ ר אָ ָ

)כ(

)יח( ו ְּרחֵ ם יַעֲ קֹב יָת ָרחֵ ל

יש אַ חֵ ר ְׁשבָ ה ִע ּ ָמ ִדי:
ֹאמר לָ בָ ן טוֹ ב ִּת ִּתי אֹ ָת ּה לָ ְך ִמ ִּת ִּתי אֹ ָת ּה ְל ִא ׁ
וַ יּ ֶ

יש אַ חֵ ר ְׁשבָ ה ִע ּ ָמ ִדי:
ֹאמר לָ בָ ן טוֹ ב ִּת ִּתי אֹ ָת ּה לָ ְך ִמ ִּת ִּתי אֹ ָת ּה ְל ִא ׁ
וַ יּ ֶ

)יח(

)יט(

אֲמר לָ בָ ן ַטב דְּ אֶ ּ ֵתן
)יט( וַ ַ

וַ יַּעֲ בֹד יַעֲ קֹב ְּב ָרחֵ ל ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים וַ ִּי ְהי ּו ְב ֵעינָיו ְּכי ִָמים אֲ חָ ִדים ְּבאַ הֲבָ תוֹ אֹ ָת ּה:

)כ( וַ יַּעֲ בֹד ַיעֲ קֹב ְ ּב ָרחֵ ל ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים וַ ִּי ְהי ּו ְבעֵ ינָיו ְּכי ִָמים אֲחָ ִדים ְ ּבאַ הֲ בָ תוֹ אֹ ָת ּה:

)כ( ו ְּפלַ ח יַעֲ קֹב

ְּב ָרחֵ ל ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין וַ הֲ ווֹ ְב ֵעינוֹ ִהי ְּכיוֹ ִמין זְ ִע ִירין ַּכד ְרחֵ ים י ַָת ּה:
)כא(

ֹאמר יַעֲ קֹב אֶ ל לָ בָ ן הָ בָ ה אֶ ת ִא ְׁש ִּתי ִּכי ָמ ְלא ּו י ָָמי וְ אָ בוֹ אָ ה אֵ לֶ יהָ :
וַ יּ ֶ

ָמי וְ אָ בוֹ אָ ה אֵ לֶ יהָ :
ֹאמר ַיעֲ קֹב אֶ ל לָ בָ ן הָ בָ ה אֶ ת ִא ְׁש ִּתי ִּכי ָמ ְלא ּו י ָ
וַ יּ ֶ

)כא(

אֲמר יַעֲ קֹב ְללָ בָ ן הַ ב
)כא( וַ ַ

אֲרי אַ ְׁשלֵ ִמית יוֹ ֵמי פָ ְלחָ נִ י וְ אֵ עוֹ ל ְלוָ ַת ּה:
יָת ִא ְּת ִתי ֵ

שי הַ ּ ָמקוֹ ם וַ יּ ַַעשׂ ִמ ְׁש ּ ֶתה) :כב( וַ ֶיּ ֱאסֹף לָ בָ ן אֶ ת ָּכל אַ נְ ׁ ֵשי
)כב( וַ ֶיּ ֱאסֹף לָ בָ ן אֶ ת ָּכל אַ נְ ׁ ֵ
ָשי אַ ְת ָרא וַ עֲ בַ ד ִמ ְׁש ְּתיָא:
תה) :כב( ו ְּכנ ַׁש לָ בָ ן יָת ָּכל אֲ נ ׁ ֵ
הַ ּ ָמקוֹ ם וַ י ַַּעשׂ ִמ ְׁש ּ ֶ
)כג( וַ יְ ִהי בָ עֶ ֶרב וַ ִּי ַּקח אֶ ת לֵ אָ ה ִב ּתוֹ וַ יָּבֵ א אֹ ָת ּה אֵ לָ יו וַ ָיּבֹא אֵ לֶ יהָ ) :כג( וַ יְ ִהי בָ ֶע ֶרב
יה וְ אָ ֵעיל
וַ ִּי ַּקח אֶ ת לֵ אָ ה ִב ּתוֹ וַ ָּיבֵ א אֹ ָת ּה אֵ לָ יו וַ ָ ּיבֹא אֵ לֶ יהָ ) :כג( וַ הֲ וָ ה ְב ַר ְמ ׁ ָשא ו ְּדבַ ר יָת לֵ אָ ה ְב ַר ּ ֵת ּ
יה וְ ַעל ְלוָ ַת ּה:
י ַָת ּה ְלוָ ֵת ּ

תן לָ בָ ן לָ ּה אֶ ת זִ ְל ּ ָפה ִׁשפְ חָ תוֹ ְללֵ אָ ה ִב ּתוֹ ִׁש ְפחָ ה) :כד( וַ ִּי ּ ֵתן לָ בָ ן לָ ּה אֶ ת
)כד( וַ ִּי ּ ֵ
יה ְלאַ ְמה ּו:
יה ְללֵ אָ ה ְב ַר ּ ֵת ּ
זִ ְל ּ ָפה ִׁש ְפחָ תוֹ ְללֵ אָ ה ִב ּתוֹ ִׁש ְפחָ ה) :כד( וִ יהַ ב לָ בָ ן לַ ּה יָת זִ ְל ּ ָפה אַ ְמ ֵת ּ

ית ִ ּלי ֲהלֹא ְב ָרחֵ ל
ֹאמר אֶ ל לָ בָ ן ַמה זֹּאת ָעשִׂ ָ
)כה( וַ יְ ִהי בַ בּ ֹקֶ ר וְ ִה ּנֵה ִהוא לֵ אָ ה וַ יּ ֶ
ֹאמר אֶ ל לָ בָ ן ַמה זֹּאת
יתנִ י) :כה( וַ יְ ִהי בַ בּ ֹקֶ ר וְ ִה ּנֵה ִהוא לֵ אָ ה וַ יּ ֶ
ָעבַ ְד ִּתי ִע ּ ָמ ְך וְ לָ ּ ָמה ִר ּ ִמ ָ

יתנִ י:
ית ִ ּלי הֲ לֹא ְב ָרחֵ ל ָעבַ ְד ִּתי ִע ּ ָמ ְך וְ לָ ּ ָמה ִר ּ ִמ ָ
ָעשִׂ ָ

ָמה ָדא עֲ בַ ְד ּ ָת ִּלי הֲלָ א ְב ָרחֵ ל ּ ְפלָ ִחית ִע ָמ ְך ו ְּל ָמא ׁ ַש ַּק ְר ּ ָת ִּבי:

אֲמר ְללָ בָ ן
)כה( וַ הֲוָ ה ְבצַ ְפ ָרא וְ הָ א ִהיא לֵ אָ ה וַ ַ

ֹאמר
ירה) :כו( וַ יּ ֶ
ירה ִל ְפנֵי הַ ְּב ִכ ָ
ֹאמר לָ בָ ן לֹא י ֵָע ֶ ׂשה כֵ ן ִּב ְמקוֹ ֵמנ ּו לָ ֵתת הַ ְּצ ִע ָ
)כו( וַ יּ ֶ
ירה) :כו( וַ אֲ ַמר לָ בָ ן לָ א ִא ְתעֲ בֵ ד ְּכ ֵדין
ירה ִל ְפנֵי הַ ְ ּב ִכ ָ
שה כֵ ן ִ ּב ְמקוֹ ֵמנ ּו לָ ֵתת הַ ְּצ ִע ָ
לָ בָ ן לֹא י ֵָע ֶ ׂ
קֳדם ַר ְּב ָתא:
ְּבאַ ְת ָרנָא ְל ִמ ּ ַתן זְ ֶע ְר ּ ָתא ָ

נִתנָה ְל ָך ַּגם אֶ ת זֹאת ַּבעֲ ב ָֹדה אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ בֹד ִע ּ ָמ ִדי עוֹ ד
)כז( ַמ ֵּלא ְׁשבֻ ַע זֹאת וְ ְּ
ָ
אֲשר ּ ַתעֲ בֹד
שנִ ים אֲחֵ רוֹ ת) :כז( ַמ ּ ֵלא ְׁשבֻ ַע זֹאת וְ נִ ְּתנָה ְלך ּ ַגם אֶ ת זֹאת ַּבעֲ ֹב ָדה ׁ ֶ
ׁ ֶשבַ ע ׁ ָ
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חק לישראל – פרשת ויצא ליל שישי
ִע ּ ָמ ִדי עוֹ ד ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים אֲ חֵ רוֹ ת:

)כז( אַ ְׁש ִלים ְׁשבוּעֲ ָתא ְד ָדא וְ נִ ּ ֵתן לָ ְך אַ ף יָת דָּ א ְּבפָ ְלחָ נָא דִּ י ִת ְפלַ ח ִע ּ ִמי

עוֹ ד ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין אָ ח ֳָרנִ ין:
)כח(

וַ יּ ַַעשׂ יַעֲ קֹב ּ ֵכן וַ יְ ַמ ֵּלא ְׁשבֻ ַע זֹאת וַ ִּי ּ ֶתן לוֹ אֶ ת ָרחֵ ל ִּב ּתוֹ לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה:

וַ ַּי ַעשׂ יַעֲ קֹב ּ ֵכן וַ יְ ַמ ּ ֵלא ְׁשבֻ ַע זֹאת וַ ִּי ּ ֶתן לוֹ אֶ ת ָרחֵ ל ִּב ּתוֹ לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה:

)כח(

)כח( וַ עֲ בַ ד יַעֲ קֹב ּ ֵכן וְ אַ ְׁשלֵ ים

יה ְל ִאנְ ּת ּו:
יה לֵ ּ
יה יָת ָרחֵ ל ְּב ַר ּ ֵת ּ
ְׁשבוּעֲ ָתא ְד ָדא וִ יהַ ב לֵ ּ

)כט( וַ ִּי ּ ֵתן לָ בָ ן ְל ָרחֵ ל ִ ּב ּתוֹ אֶ ת ִ ּב ְלהָ ה ִׁש ְפחָ תוֹ לָ הּ ְל ִׁש ְפחָ ה) :כט( וַ ִּי ּ ֵתן לָ בָ ן ְל ָרחֵ ל
יה לַ ּה ְלאַ ְמה ּו:
יה יָת ִּב ְלהָ ה אַ ְמ ֵת ּ
ִּב ּתוֹ אֶ ת ִ ּב ְלהָ ה ִׁש ְפחָ תוֹ לָ ּה ְל ִׁש ְפחָ ה) :כט( וִ יהַ ב לָ בָ ן ְל ָרחֵ ל ְּב ַר ּ ֵת ּ

)ל( וַ ָיּבֹא ַּגם אֶ ל ָרחֵ ל וַ יֶּאֱ הַ ב ַּגם אֶ ת ָרחֵ ל ִמ ֵּלאָ ה וַ יַּעֲ בֹד ִע ּמוֹ עוֹ ד ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים
אֲ חֵ רוֹ ת) :ל( וַ ָיּבֹא ּ ַגם אֶ ל ָרחֵ ל וַ ֶיּ ֱא ַהב ַּגם אֶ ת ָרחֵ ל ִמ ּ ֵלאָ ה וַ ַיּעֲ בֹד ִע ּמוֹ עוֹ ד ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים
אֲחֵ רוֹ ת:

יה עוֹ ד ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין אָ ח ֳָרנִ ין:
)ל( וְ ַעל אַ ף ְלוַ ת ָרחֵ ל ו ְּרחֵ ים אַ ף יָת ָרחֵ ל ִמ ֵּלאָ ה ו ְּפלַ ח ִע ּ ֵמ ּ

)לא( וַ יּ ְַרא יְ הֹוָ ה ִּכי שְׂ נוּאָ ה לֵ אָ ה וַ ִּי ְפ ּ ַתח אֶ ת ַר ְח ָמ ּה וְ ָרחֵ ל עֲ קָ ָרה) :לא( וַ יּ ְַרא יְ הֹוָ ה
אֲרי שְׂ נִ יאֲ ָתא לֵ אָ ה וִ יהַ ב לַ ּה ִעדּ וּי
ִּכי שְׂ נוּאָ ה לֵ אָ ה וַ ִּי ְפ ּ ַתח אֶ ת ַר ְח ָמ ּה וְ ָרחֵ ל עֲ קָ ָרה) :לא( וַ ֲחזָא יְ ָי ֵ
וְ ָרחֵ ל ַע ְק ָרא:

)לב( וַ ּ ַתהַ ר לֵ אָ ה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ ְראוּבֵ ן ִּכי אָ ְמ ָרה ִּכי ָראָ ה יְ הֹוָ ה ְּב ָענְ יִ י
ִּכי ַע ּ ָתה ֶיאֱהָ בַ נִ י ִא ִׁ
ישי) :לב( וַ ּ ַתהַ ר לֵ אָ ה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ ְראוּבֵ ן ִּכי אָ ְמ ָרה ִּכי
אֲרי
יה ְראוּבֵ ן ֵ
ידת ָּבר ו ְּק ַרת ְׁש ֵמ ּ
יל ַ
ישי) :לב( וְ ַעדִּ יאַ ת לֵ אָ ה וִ ִ
ָראָ ה יְ הֹוָ ה ְּב ָענְ יִ י ִּכי ַע ּ ָתה ֶיאֱהָ בַ נִ י ִא ִׁ
אֲרי ְכ ַען יִ ְרח ֲִמ ּנַנִ י בַ ְע ִלי:
קֳדם יְ ָי עֻ ְלבּ וֹ נִ י ֵ
אֲ ֶמ ֶרת אֲ ֵרי גְ ִלי ָ

ֹאמר ִּכי ׁ ָש ַמע יְ הֹוָ ה ִּכי שְׂ נוּאָ ה אָ נ ִֹכי וַ ִּי ּ ֶתן ִלי ַּגם
)לג( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּת ֶ
ֹאמר ִּכי ׁ ָש ַמע יְ הֹוָ ה ִּכי
וַת ְק ָרא ְׁשמוֹ ִׁש ְמעוֹ ן) :לג( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּת ֶ
אֶ ת זֶה ִּ
אֲרי
ידת ָּבר וַ אֲ ֶמ ֶרת ֵ
יל ַ
תן ִלי ּ ַגם אֶ ת זֶה וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ ִׁש ְמעוֹ ן) :לג( וְ ַעדִּ יאַ ת עוֹ ד וִ ִ
שְׂ נוּאָ ה אָ נ ִֹכי וַ ִּי ּ ֶ
יה ִׁש ְמעוֹ ן:
אֲרי שְׂ נִ יאֲ ָתא אֲ נָא וִ יהַ ב ִלי אַ ף יָת דֵּ ין ו ְּק ַרת ְׁש ֵמ ּ
קֳדם יְ ָי ֵ
יע ָ
ְׁש ִמ ַ

ישי אֵ לַ י ִּכי יָלַ ְד ִּתי לוֹ
ֹאמר ַע ּ ָתה הַ ּ ַפ ַעם יִ ָּלוֶ ה ִא ִׁ
)לד( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ֵּבן וַ ּת ֶ
ֹאמר ַע ּ ָתה הַ ּ ַפ ַעם
לשה בָ נִ ים ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁשמוֹ לֵ וִ י) :לד( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּת ֶ
ְׁש ׁ ָ
ידת ָּבר
יל ַ
לשה בָ נִ ים ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁשמוֹ לֵ וִ י) :לד( וְ ַעדִּ יאַ ת עוֹ ד וִ ִ
ישי אֵ לַ י ִּכי ָילַ ְד ִּתי לוֹ ְׁש ׁ ָ
יִ ָּלוֶה ִא ִׁ
יה לֵ וִ י:
יה ְּתלָ ָתא ְבנִ ין ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ְׁש ֵמ ּ
אֲרי יְ לֵ ִידית לֵ ּ
אֲמ ֶרת הָ ָדא זִ ְמנָא יִ ְתחַ ַּבר ִלי בַ ְע ִלי ֵ
וַ ֶ

ֹאמר הַ ּ ַפ ַעם אוֹ ֶדה אֶ ת יְ הֹוָ ה ַעל ּ ֵכן קָ ְראָ ה ְׁשמוֹ
)לה( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּת ֶ
ֹאמר ַה ּ ַפ ַעם אוֹ ֶדה אֶ ת יְ הֹוָ ה ַעל ּ ֵכן
יְ הו ָּדה וַ ּ ַתעֲ מֹד ִמ ּ ֶל ֶדת) :לה( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּת ֶ
קָ ְראָ ה ְׁשמוֹ יְ הו ָּדה וַ ּ ַתעֲ מֹד ִמ ּ ֶל ֶדת:

ידת ָּבר וַ אֲ ֶמ ֶרת הָ ָדא זִ ְמנָא אוֹ ֶדה קֳ ָדם יְ ָי ַעל
יל ַ
)לה( וְ ַעדִּ יאַ ת עוֹ ד וִ ִ

יה יְ הו ָּדה וְ קָ ַמת ִמ ְ ּל ֵמילַ ד:
ּ ֵכן ְק ַרת ְׁש ֵמ ּ

ֹאמר אֶ ל יַעֲ קֹב
ל )א( וַ ּ ֵת ֶרא ָרחֵ ל ִּכי לֹא י ְָל ָדה ְליַעֲ קֹב וַ ְּתקַ ּנֵא ָרחֵ ל ַּבאֲ ח ָֹת ּה וַ ּת ֶ
מ ָתה אָ נ ִֹכי) :א( וַ ּ ֵת ֶרא ָרחֵ ל ִּכי לֹא יָ ְל ָדה ְליַעֲ קֹב וַ ְּתקַ ּנֵא ָרחֵ ל
הָ בָ ה ִ ּלי בָ נִ ים וְ ִאם אַ יִ ן ֵ
ַּבאֲ ח ָֹת ּה וַ ּתֹאמֶ ר אֶ ל יַעֲ קֹב הָ בָ ה ִ ּלי בָ נִ ים וְ ִאם אַ יִ ן ֵמ ָתה אָ נ ִֹכי:

ידת
אֲרי לָ א יְ ִל ַ
)א( וַ ֲחזַת ָרחֵ ל ֵ

יתא אֲ נָא:
ֲמ ֶרת ְליַעֲ קֹב הַ ב ִלי ְבנִ ין וְ ִאם לָ א ֵמ ָ
ְליַעֲ קֹב וְ קַ ִּניאַ ת ָרחֵ ל ַּב ֲאחָ ַת ּה וַ א ֶ

הֲתחַ ת ֱאל ִֹהים אָ נ ִֹכי אֲ ׁ ֶשר ָמנַע ִמ ּ ֵמ ְך ּ ְפ ִרי בָ טֶ ן:
ֹאמר ַ
)ב( וַ ִּיחַ ר אַ ף יַעֲ קֹב ְּב ָרחֵ ל וַ יּ ֶ
ֹאמר הֲ ַתחַ ת ֱאל ִֹהים אָ נ ִֹכי ֲא ׁ ֶשר ָמנַע ִמ ּ ֵמ ְך ּ ְפ ִרי בָ טֶ ן:
)ב( וַ ִּיחַ ר אַ ף יַעֲ קֹב ְ ּב ָרחֵ ל וַ יּ ֶ

רוּגְ זָא ְדיַעֲ קֹב ְּב ָרחֵ ל וַ אֲ ַמר הָ א ִמ ִּני אַ ְּת ַּב ְעיָא הֲ לָ א ִמן קֳ ָדם יְ ָי ִּת ְב ִעין דִּ י ְמנַע ִמ ִּנ ְ
יך וַ ְל ָדא ִד ְמ ִעין:

)ב( ו ְּתקֵ יף

אֲמ ִתי ִב ְלהָ ה בּ ֹא אֵ לֶ יהָ וְ ֵתלֵ ד ַעל ִּב ְר ַּכי וְ ִא ָּבנֶה גַ ם אָ נ ִֹכי
ָ
ֹאמר ִה ּנֵה
)ג( וַ ּת ֶ
מ ּנָה) :ג(
ִמ ּ ֶמ ּנָה) :ג( וַ ּתֹאמֶ ר ִה ּנֵה אֲ ָמ ִתי ִב ְלהָ ה בּ ֹא אֵ לֶ יהָ וְ ֵתלֵ ד ַעל ִ ּב ְר ַּכי וְ ִא ָּבנֶה גַ ם אָ נ ִֹכי ִמ ּ ֶ
אֲמ ֶרת הָ א אַ ְמ ִתי ִב ְלהָ ה עוּל ְלוָ ַת ּה ו ְּת ִליד וַ אֲ נָא א ֱַר ּ ֵבי וְ אֶ ְת ְּב ֵני אַ ף אֲ נָא ִמ ּנ ַּה:
וַ ֶ
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שה וַ ָיּבֹא אֵ לֶ יהָ יַעֲ קֹב) :ד( וַ ִּת ּ ֶתן לוֹ אֶ ת ִ ּב ְלהָ ה
)ד( וַ ִּת ּ ֶתן לוֹ אֶ ת ִּב ְלהָ ה ִׁש ְפחָ ָת ּה ְל ִא ּ ׁ ָ
יה יָת ִּב ְלהָ ה אַ ְמ ַת ּה ְל ִאנְ ּת ּו וְ ַעל ְלוָ ַת ּה יַעֲ קֹב:
שה וַ ָיּבֹא אֵ לֶ יהָ יַעֲ קֹב) :ד( וִ יהָ בַ ת לֵ ּ
ִׁש ְפחָ ָת ּה ְל ִא ּ ׁ ָ

רש"י
)יד( אך עצמי ובשרי  -מעתה אין לי לאספך
הביתה הואיל ואין בידך כלום אלא מפני
קורבה אטפל בך חדש ימים וכן עשה ואף זו
לא לחנם שהיה רועה צאנו:
)טו( הכי אחי אתה  -לשון תימה וכי בשביל
שאחי אתה תעבדני חנם ועבדתני  -כמו
ותעבדני וכן כל תיבה שהיא לשון עבר
והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה
להבא:
)יז( רכות ) -ב"ב קכ"ג( שהיתה סבורה
לעלות בגורלו של עשו ובכתה שהיו הכל
אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן
הגדולה לגדול והקטנה לקטן :תאר  -הוא
צורת הפרצוף לשון )ישעיה מד( יתארהו בשרד
קונפא"ס בלע"ז )צירקעל( :מראה  -הוא זיו
קלסתר:
)יח( אעבדך שבע שנים ) -ב"ר( הם ימים
אחדים שאמרה לו אמו וישבת עמו ימים
אחדים ותדע שכן הוא שהרי כתיב ויהיו
בעיניו כימים אחדים ברחל בתך הקטנה -
כל הסימנים הללו למה לפי שהיה יודע בו
שהוא רמאי אמר לו אעבדך ברחל ושמא
תאמר רחל אחרת מן השוק ת"ל בתך ושמא
תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל
ת"ל הקטנה ואעפ"כ לא הועיל שהרי רמהו:
)כא( מלאו ימי  -שאמרה לי אמי .ועוד
מלאו ימי שהרי אני בן פ"ד שנה ואימתי
אעמיד י"ב שבטים וזהו שנאמר ואבואה
אליה והלא קל שבקלים אינו אומר כן אלא
להוליד תולדות אמר כך:
)כה( ויהי בבקר והנה היא לאה  -אבל
בלילה לא היתה לאה לפי שמסר יעקב
סימנים לרחל וכשראתה רחל שמכניסין לו
לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי עמדה
ומסרה לה אותן סימנים )מגילה יג(:
)כז( מלא שבוע זאת  -דבוק הוא שהרי נקוד
בחטף )פי' בשו"א( שבוע של זאת והן שבעת

ימי המשתה בגמרא ירושלמית במועד קטן.
וא"א לומר שבוע ממש שאם כן היה צריך
לינקד בקמץ השי"ן .ועוד ששבוע לשון זכר
כדכתיב שבעה שבועות תספר לך לפיכך אין
משמע שבוע אלא שבע שטיינ"א בלע"ז )איין
זיעבענטלינג( :ונתנה לך  -לשון רבים כמו
נרדה ונבלה ונשרפה אף זה לשון רבים ונתנה
וגו' :גם את זאת  -מיד לאחר שבעת ימי
המשתה ותעבוד לאחר נשואיה:
)ל( עוד שבע שנים אחרות ) -ב"ר( אחרות
הקישן לראשונות מה ראשונות באמונה אף
האחרונות באמונה ואף על פי שברמאות בא
עליו:
)לב( ותקרא שמו ראובן ) -ברכות ז'( רבותינו
פירשו אמרה ראו מה בין בני לבן חמי שמכר
הבכורה ליעקב וזה לא מכרה ליוסף ולא
ערער עליו ולא עוד שלא ערער עליו אלא
שביקש להוציאו מן הבור:
)לד( הפעם ילוה אישי ) -ב"ר( לפי
שהאמהות נביאות היו ויודעות שי"ב שבטים
יוצאים מיעקב וד' נשים ישא אמרה מעתה
אין לו פתחון פה עלי שהרי נטלתי כל חלקי
בבנים:
על כן  -כל מי שנאמר בו ע"כ מרובה
באוכלוסין חוץ מלוי שהארון היה מכלה בהם:
קרא שמו לוי  -בכולם כתיב ותקרא )שהיא
קראה( וזה כתב בו קרא ויש מדרש אגדה
באלה הדברים רבה ששלח הקב"ה גבריאל
והביאו לפניו וקרא לו שם זה ונתן לו כ"ד
מתנות כהונה ועל שם שלוהו במתנות קראו
לוי:
)לה( הפעם אודה .שנטלתי יותר מחלקי
מעתה יש לי להודות:
)א( ותקנא רחל באחותה  -קנאה במעשיה
הטובים אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה
לבנים )ב"ר( :הבה לי  -וכי כך עשה אביך
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)ג( על ברכי  -כתרגומו ואנא ארבי :ואבנה
גם אנכי  -מהו גם אמרה לו זקנך אברהם
היו לו בנים מהגר וחגר מתניו כנגד שרה.
אמר לה זקנתי הכניסה צרתה לביתה אמרה
לו אם הדבר הזה מעכב הנה אמתי ואבנה גם
אנכי ממנה כשרה:

לאמך והלא התפלל עליה :מתה אנכי -
מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת )ב"ר(:
)ב( התחת  -וכי במקומו אני :אשר מנע
ממך  -את אמרת שאעשה כאבא אני איני
כאבא אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים
ממך מנע ולא ממני:

ð"òì
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